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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 24.§ (2) bekezdés b) 

pontja értelmében az ülés megnyitását és a határozatképesség megállapítását követően a 

levezető elnök tájékoztatást ad a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok szíves 

megtárgyalását és elfogadását. 

 

Határozati javaslat: 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolót. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

Jánoshalma, 2021. június 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BESZÁMOLÓ 

a lejárt határidejű határozatokról 

 

 

108/2020.(IX.24.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 

Osztályának javaslattétele 

A képviselő-testület elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Törvényességi Felügyeleti Osztályának javaslattételét a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló 11/2011. (VII.1.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata és új rendelet 

megalkotása tárgyban. 

A rendeletalkotással kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület a Munkaterv szerinti 

decemberi rendes testületi-ülésére tűzi napirendre. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A döntésről a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya értesült, a veszélyhelyzet miatt határidő hosszabbítása történt. 

 

 

130/2020.(X.22.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

EFOP-1.5.3-16-2017-00082 Egészségi állapotfelmérés” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „EFOP-1.5.3-16-2017-00082 

Egészségi állapotfelmérés” tárgyú, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárásban - a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatával egyetértve - a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján úgy dönt, 

hogy: 

 

1. 

érvénytelennek nyilvánítja a  

1. West Health Kft. (1015 Budapest, Ostrom u.16. fszt. 1.) - ajánlattevőnek a közbeszerzés 1., 

2., 3., 4. és 5. részére és a 

2. JÁNOSHALMI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (6440 Jánoshalma, Petőfi utca 1.) - ajánlattevőnek a 

közbeszerzés 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. részére  

benyújtott ajánlatát. 

 



2. 

érvényesnek nyilvánítja a  

1. Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 

Budapest, Csanády u. 6/b. V. em. 2.) - ajánlattevőnek a közbeszerzés 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 

7. részére 

benyújtott ajánlatát. 

 

3. 

a tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzés mind a 7 részében a Kbt. 75. § (2) 

bekezdésének b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 

Hungária Med-M Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő által 

megajánlott ajánlati ár a közbeszerzés mind a 7 részében meghaladja az ajánlatkérő 

rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét, a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 

elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 

ajánlattevővel. 

 

Felelős: Czeller Zoltán 

Határidő: azonnal 

Az EFOP-1.5.3 projekt esetében indított egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás sikertelen volt. Erről született Képviselő Testületi határozat is. 

A projekt 7 településén a szolgáltatás csökkentett műszaki-szakmai tartalommal (kevesebb 

létszám, visszamérés nélkül), közbeszerzési értékhatár alatt, piaci alapú (3 árajánlat) 

beszerzéssel került megvalósításra. A projekt 2020.11.13-án sikeresen zárult. 

 

131/2020.(X.22.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

„Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó gépek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzata (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.), mint ajánlatkérő által indított 

„Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó gépek beszerzése” tárgyú,  a Kbt. 81. § (1) bekezdés alapján 

lebonyolított uniós nyílt közbeszerzési eljárásban, a bírálóbizottság szakvélemény alapján Jánoshalma 

Város Képviselő-testülete határozatával dönt arról, hogy a  

1) DOMA-KER 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvényes, 

tekintettel arra, hogy az  

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok, igazolások és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló 

elektronikus nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró 

ok hatálya alatt; 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt 

alkalmassági követelmények mindegyikének; 



- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő 

tartalommal eleget tett; 

 

2)  a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. tv. 81. § (1) bekezdés szerint lebonyolított jelen 

közbeszerzési eljárás eredményes;  

 

3) DOMA-KER 2011 Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a nyertes ajánlattevő, -

tekintettel arra, hogy az ajánlata érvényes, formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati 

felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint ajánlata tartalmazza a 

legjobb ár-érték arányt- akivel a szerződés megköthető. 

 

4) Felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert a DOMA-KER 2011 Kft-vel, mint nyertes 
ajánlattevővel a szerződés megkötésére és biztosítja az ehhez szükséges többlet pénzügyi 
fedezetet 11 234 224,-Ft +Áfa összegben. 
 
 
5) A Képviselő -Testület úgy dönt, hogy a szükséges többlet pénzügyi fedezet biztosítása 
érdekében többletköltség igényt nyújt be a Támogató felé a projekt teljes körű 
megvalósításához hiányzó 11 234 224,-Ft+ Áfa összeg vonatkozásában. A Képviselő-Testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a többletigény benyújtásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő: 2020.11.30. 
Felelős: Czeller Zoltán polgármester 
 

A szerződés megkötésre, a többletköltség megigénylésre került. 

 

 

133/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Jánoshalma Város hivatalos holnapjáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete új honlap létrehozását határozza el. 

A képviselő-testület a mellékelt árajánlatok közül Rózsa Csaba ajánlattevő árajánlatát fogadja 

el. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az új vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A határozatról a vállalkozó értesült, a szerződés megkötésre került, a honlap elkészült, 

működik. 

 



134/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Közszolgáltatási szerződés I. számú módosítása 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testülete módosítja a 10/2020. (I.23.) Kt. sz. 

határozatával jóváhagyott és 2020. január 14. napján kelt közszolgáltatási szerződést a 

mellékletként csatolt Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításában foglaltaknak 

megfelelően.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kérelem benyújtására az illetékes hatóság felé.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

 

A határozatról a Megbízott értesült, a Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása 

dokumentum aláírásra került. 

 

135/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Gyermeklánc Óvoda üres álláshelyek betöltéséről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Gyermeklánc Óvoda és 

Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központban a 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladat: 1 fő, 

Család-és Gyermekjóléti Központ feladat: 1 fő 

üres, illetőleg megüresedő álláshelyeinek betöltését. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét 

értesítse. 

 

Határidő: 2020. december 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az intézmény vezetője értesült, az álláshelyek betöltésre kerültek. 

 

 

136/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Ingyenes wifi szolgáltatás biztosításáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Főtér és környezete, a Buszpályaudvar 

és környezete, a Vasútállomás és környezete területére ingyenes wifi szolgáltatást biztosít. A 

wifi szolgáltatás eszközeinek telepítésére a DeltaSec Kft-vel köt szerződést. 

A szolgáltatáshoz szükséges eszközökre és azok kiépítésére 878.586 Ft fedezetet biztosít. 

Fedezet: 2020. költségvetés - Művésztelep működéséből fennmaradó összeg előirányzat sora. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 



Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A wifi kiépítésre került, mind a három helyen működik. 

 

137/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Piac üzemeltetési szerződésének hosszabbításáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a piac és vásártér üzemeltetésére a 

jelenlegi üzemeltetővel – HENDROSZ Kft. – 2021. október 31-ig meghosszabbítja a jelenleg 

érvényben lévő bérleti szerződését. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A szerződéshosszabbítás aláírásra került. 

 

138/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

TOP-4.3.1-15 „Leromlott városi területek rehabilitációja” pályázat benyújtásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete határozatával támogatja a TOP-4.3.1-

15 azonosító számú „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű pályázat 

benyújtását. 

Tervezett összköltség: 250.000.000 Ft 

Határidő: 2020. november 16. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A pályázat benyújtása megtörtént. 

 

 

139/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

TOP-5.2.1-15 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” pályázat benyújtásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete határozatával támogatja a TOP-5.2.1-

15 azonosító számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” elnevezésű pályázat benyújtását. 

Tervezett összköltség: 75.000.000 Ft 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A pályázat benyújtása megtörtént. 



140/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése 

elnevezésű, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú pályázat benyújtásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete határozatával támogatja a Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése elnevezésű, VP6-

7.2.1.1-20 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását, a fejlesztés 

megvalósítását, továbbá biztosítja a szükséges saját forrás összegét, 5.270.000 Ft 

keretösszegben. 

Fejlesztés megnevezése: Városi Piac fejlesztése Jánoshalmán 

Fejlesztéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca, 

hrsz: 151. 

Fedezet: Fejlesztési tartalék - Kistérségi Társulás szélessávú internet értékesítéséből 

fennmaradó összeg 

Határidő: 2020. november 16. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A pályázat benyújtása megtörtént. 

 

 

141/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

ZPT-B-2020 kódszámú „Minimum 50 fő és maximum 500 fő férőhely közötti 

koncerthelyszínek létesítményüzemeltetésének és fejlesztésének támogatása” elnevezésű 

pályázat benyújtásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete határozatával támogatja a ZPT-B-2020 

kódszámú „Minimum 50 fő és maximum 500 fő férőhely közötti koncerthelyszínek 

létesítményüzemeltetésének és fejlesztésének támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra 

támogatási kérelem benyújtását. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete hozzájárul a pályázat benyújtásához, 

annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések 

támogatott általi aktiválásához, továbbá a létesítmény fejlesztés céljára történő rendelkezésre 

állásához a kötelező fenntartási időszakban (megvalósítást követő 3 év). 

Tervezett fejlesztés címe: Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár, 6440 Jánoshalma, 

Kossuth utca 3. (hrsz: 1550) 

Tervezett elszámolható költség: 9.000.000 Ft 

Határidő: 2020.10.15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 
A pályázatot nem támogatták. 



142/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Rákóci u. 12. társasház közös képviselőjének kérelméről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri a Rákóczi u. 12. szám alatti 

társasház közös képviselőjének kérelmét, a III. emelet 24. számú szociális bérlakás, tulajdonost 

terhelő közös költség tartozás vonatkozásában 60 hónapra visszamenőleg, így a közös költség 

tartozás összege 77.000,- Ft, melyet a közös képviselő által meghatározott bankszámla számra 

átutalással teljesít az Önkormányzat. 

Fedezet: Önkormányzati bérlakások, ingatlanok fenntartási költsége 

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2020. november 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A határozatról a Rákóczi u. 12. szám alatti társasház közös képviselője értesült. A közös költség 

tartozás összege 2020. november 17-én a közös képviselő által megadott bankszámlára 

teljesítésre került. 
 

143/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Görgey u. 2. sz. alatti ingatlan bérléséről 

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2021.04.30-ig meghosszabbítja Dugolity Alex 

Jánoshalma Görgey u. 2. sz. alatti lakóház bérlésére szóló szerződését. 

Amennyiben Dugolity Alex továbbra sem rendezi lakbértartozását, úgy a lakóház bérleti 

szerződés nem hosszabbítható meg. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A bérleti szerződés meghosszabbításra került. A bérlő tájékoztatást kapott a határozatról. 

 

144/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

„Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzata (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.), mint ajánlatkérő által indított 

„Agrárlogisztikai Központ építése Jánoshalmán” tárgyú, a Kbt. 112.§ (1) bekezdés alapján nemzeti 

nyílt közbeszerzési eljárásban a bírálóbizottság szakvélemény alapján Jánoshalma Város Képviselő-

testülete határozatával dönt arról, hogy a  

 

1) Modinvest Építőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Kft. (6400 Kiskunhalas Kéve u. 39.) ajánlattevő 

ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy : 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

-Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 

követelmények mindegyikének; 



- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 

tett; 

2) HC Építő Kft. (1094 Budapest Bokréta utca 19) ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy: 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

-Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 

követelmények mindegyikének; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 

tett; 

3) Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.  és Future Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

közös ajánlattevők (1148 Budapest Fogarasi út 5. 1. em. 1.) ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy: 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok  és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

- Ajánlattevő hiánypótlási adási kötelezettségének megfelelő határidőben és megfelelő tartalommal eleget 

tett; 

4) VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét Garay utca 11) ajánlattevő ajánlata 

érvényes, tekintettel arra, hogy: 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt; 

-Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel a felhívásban előírt alkalmassági 

követelmények mindegyikének; 

5) OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft. (1091 Budapest Ifjúmunkás utca 14.1.lház.2.em.8.)  ajánlattevő 

ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy: 

- Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatok, igazolások és az ajánlatkérő által a rendelkezésre álló elektronikus 

nyilvántartásokban történt ellenőrzések alapján nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt. 

6) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. tv. 112.§ (1) bekezdés szerint lebonyolított jelen 

közbeszerzési eljárás eredményes; 

7) A Modinvest Építőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Kft (6400 Kiskunhalas Kéve u. 39.)  

ajánlattevő a nyertes ajánlattevő, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, formailag és tartalmilag is 

megfelel az ajánlati felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint ajánlata 

tartalmazza a legjobb ár-érték arányt, akivel a szerződés megköthető. 

8) A HC Építő Kft.  (1094 Budapest Bokréta utca 19) ajánlattevő a második legkedvezőbb  

ajánlatottevő, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlati 

felhívásban és dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint ajánlata tartalmazza a második  

legjobb ár-érték arányt. 

9) Felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert a Modinvest Építőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Kft-

vel, mint nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére és biztosítja az ehhez szükséges többlet pénzügyi 

fedezetet 166 246 787 Ft + Áfa összegben. 

10) A Képviselő -Testület úgy dönt, hogy a szükséges többlet pénzügyi fedezet biztosítása érdekében 

többletköltség igényt nyújt be a Támogató felé a projekt teljes körű megvalósításához hiányzó 166 246 



787 Ft + Áfa összeg vonatkozásában. A Képviselő-Testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

többletigény benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2020.12.31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A szerződés megkötésre, a többletköltség megigénylésre került. 

 

 

145/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

„Tisztítsuk meg az országot” projektben pályázat benyújtására 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-Testülete határozatával támogatja pályázat 

benyújtását a „Belügyminisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében 

a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 

1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján meghirdetett pályázati 

felhívásra. 

Támogatás összege: 5.000.000 Ft 

Megvalósítási helyszín: Jánoshalma, 4565/10 

Határidő: 2020.11.05. 

Felelős: Czeller Zoltán 

A pályázat benyújtásra került. Az illegális hulladéklerakó megszüntetése megtörtént. 

 

 

146/2020.(X.29.)Kt. sz. h a t á r o z a t 

Vírushelyzetre vonatkozó Önkormányzati intézkedés 

Jánoshalma Város Képviselő-Testülete határozatával felkéri a piac üzemeltetőjét, a 

HENDROSZ Kft.-t, hogy 2020.11.01-től kezdve tegye kötelezővé a maszk használatát a piac 

területén, mind az eladók, mind a vásárlók részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán 

A piac üzemeltetője a határozatról értesült. 

 

147/2020.(XI.04.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Zöld Város projekt közbeszerzési eljárás elindítása 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere határozatával dönt arról, hogy az: 

1./ „Zöld város kialakítása” a TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 azonosító számú projekt 

keretében „Zöld város kialakítása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít, 

2./ jóváhagyja az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és 

dokumentációját az előterjesztés szerinti tartalommal, 

3./ az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre: 



 

1. Plan-And-Bau Plusz Kft. 

6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 22. 

Ügyvezető: Horváth Árpád 

adószám:10766897-2-03 

cégj: 03-09-127980 

EKRSZ 48670700 

 

2. Piramis Trade Bau Kft. 

6440 Jánoshalma, Fenyő utca 1. 

Takács István ügyvezető 

adószám: 11426154-2-03 

cégj: 03-09-105104 

EKRSZ 75407933 

 

3. MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83. 

Merényi Jakab ügyvezető 

cégj:03-09-100240 

adószám:27961898-2-03 

EKRSZ 46161622 

  

4. Király és Társa Kft. 

6440 Jánoshalma, Parcelok 27/A. 

Király Sándor ügyvezető 

adószám: 11370149-2-03 

cégj: 03-09-103413 

EKRSZ 84910356 

 

5. Gépész Partner Kft. 

6440 Jánoshalma, Orczy u. 81. 

Fenyvesi Máté ügyvezető 

adószám: 26675213-2-03 

cégj: 03-09-132531 

EKR száma:42564120 

 

4./ Czeller Zoltán polgármester elindítja a közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési eljárás során 

szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételét elvégzi, amennyiben szükséges az 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosítását elvégzi. 

 

Felelős: Czeller Zoltán 

Határidő: azonnal 

 

A közbeszerzési eljárás megindításra került. 

 

 

 

 

 

 



148/2020.(XI.04.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán” című pályázat helyszín 

kiválasztásáról 

TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán” című pályázat keretében 

megépítésre kerül a bölcsőde. 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármestere határozatával dönt arról, hogy az új bölcsőde 

megépítése a Petőfi utca 35. szám, 2420 HRSZ ingatlanon kerül megvalósításra. 

 

A Polgármester megbízza a tervezőt a Petőfi utca 35. szám, 2420 HRSZ épületének 

lebontásával, az ingatlan területén egy új építésű két csoportos bölcsődei épület és 

kiszolgálóhelyiségek kialakításával, valamint az ingatlan területén parkolók létesítésével 

kapcsolatos tervek elkészítésével. 

Felelős: Czeller Zoltán 

Határidő: azonnal 

 

A tervezési szerződés megkötésre került. 

 

 

149/2020.(XI.26.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Ipari terület bejáratához sorompó létesítésére 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere az Iparterületen tervezett sorompó kialakításáról, annak módjáról és a 

megvalósítás időpontjáról szóló döntést későbbi időpontra halasztja. 

 

Határidő: 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A sorompó nem lett kialakítva. 

 

 

150/2020.(XII.15.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Vágóhíd u. 16. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról 

 

Jánoshalma Város Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Jánoshalma Város 

Polgármestere a Jánoshalma Vágóhíd u. 16. sz. alatti ingatlant 2020. december 15-től 2021. 

november 30-ig bérbe adja Szabó László Jánoshalma Móricz Zs. u. 10. sz. alatti lakosnak. Az 

ingatlan bérleti díja 10.000 Ft/hó. 

 

Szerződéskötési határidő: 2020. december 15. 

 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A bérleti szerződés aláírásra került. 

 

 

 

 



1/2021.(I.04.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Pelikán Kft. ügyvezetőjének megbízási díjáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit 

Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával 

Ádám Tamás Vencelné 

született: Bognár Márta Margit, születési hely, idő: Jánoshalma, 1956.01.04., anyja neve: 

Varmuzsa Terézia, lakcíme: 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán u. 10. I. em. 2. szám alatti lakost 

bízza meg, 2021.01.01. napjától 2021.06.30. napjáig terjedő határozott időre. 

Az ügyvezető igazgatói feladatok ellátásáért havi 100.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A határozatról a Pelikán Kft. ügyvezetője értesült, a Cégbíróságnál a változás bejegyeztetése 

megtörtént. 

 

 

2/2021.(I.04.) Pm. sz. h a t á r o z a t  
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi tervezett munkaterve és 

munkaprogramja 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere elfogadja Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. évi munkatervét és munkaprogramját az alábbiak szerint:  

 
2021. január 28. (csütörtök) Bizottsági üléseket követően 

1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

2. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben 

3. Előterjesztés 2021/2022 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról 

4. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási és 

a nyári nyitvatartási idejének jóváhagyásáról 

6. Előterjesztés Óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról 

7. Előterjesztés a polgármester 2021. évi szabadság-tervéről 

5. Beszámoló az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi munkájáról 

6. Előterjesztés az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár éves szolgáltatási tervének 

elfogadásáról 

 

 

2021. február 15. (hétfő) 9 óra 

1. Előterjesztés középtávú tervről 

2. Előterjesztés a 2021. évi költségvetés tárgyalásának irányelveiről 

3. Előterjesztés a 2021. évi költségvetési rendelethez kapcsolódó határozati javaslatokról 

4. Jánoshalma Város Önkormányzatának rendelet-tervezete a 2021. évi költségvetésről 

 

 

2021. március 25. (csütörtök) Bizottsági üléseket követően 

1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

2. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben 



3. Beszámoló a Tűzoltóság 2020. évi munkájáról   

4. Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról. 

5. Beszámoló Jánoshalma honlap üzemeltetéséről. 

6. Beszámoló a 2020. évi munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról. 

7. Előterjesztés éves közbeszerzési terv elfogadásáról 

2021. április 22. (csütörtök) Bizottsági üléseket követően 

1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

2. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben 

3. Jánoshalma Város Önkormányzatának rendelet-tervezete a 2020. évi zárszámadásról 

4. Előterjesztés a parlagfű és egyéb allergén növények irtásának koncepciója felülvizsgálatáról 

 

Zárt ülés: 

1. Előterjesztés Jánoshalma Város Kitüntető Címeinek elbírálásáról 

 

 

2021. május 27. (csütörtök) Bizottsági üléseket követően 

1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

2. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben  

3. Beszámoló a 2020. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

4. Beszámoló a Pelikán Kft. 2020. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról 

5. Beszámoló a Városgazda Kft. 2020. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról 

6. Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2020. évi munkájáról, mérleg és eredmény-

kimutatásáról 

7. Az állati hullagyűjtő üzemeltetésére pályázat kiírása vagy a Városgazda Kft. további megbízása 

 

2021. június 24. (csütörtök) Bizottsági üléseket követően 

1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

2. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben 

3. Beszámoló a rendőrség munkájáról 

4. Beszámoló a polgárőrség munkájáról  

5.  Beszámoló a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ munkájáról 

6. 2021. évi költségvetési rendelet I. sz. módosítása  

 

Jánoshalma Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

19/2014.(XI.24.) Ör.sz. rendeletének 16. §. (3) bek. szerint, a Képviselő-testület 

ülésszünetet tart minden év július 1-től augusztus 20-ig. 
 

2021. augusztus 20. (péntek) de. 10 óra 

Imre Zoltán Művelődési Központ 6440 Jánoshalma, Kossuth utca 3. 

 

Ünnepi díszülés 

 

2021. szeptember 23. (csütörtök) Bizottsági üléseket követően 

1. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

2. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben 

3. 2021. évi költségvetési rendelet II. sz. módosítása 

 

 

2021. október 28. (csütörtök) Bizottsági üléseket követően 

1. Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

2. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben 

 

 

2021. november 25. (csütörtök) Bizottsági üléseket követően 



1. Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

2. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben 

3. Rendelet módosítások a helyi adórendeletek felülvizsgálatától függően 

4. Rendeletmódosítások a lakbér rendelet, közterület használati díjak felülvizsgálatától függően 

5. 2021. évi költségvetési rendelet III. sz. módosítása 

2021. november 25. (csütörtök) 17 óra 

Közmeghallgatás 

1. Beszámoló Jánoshalma Városi Önkormányzat munkájáról 

2. Közérdekű kérdések, hozzászólások 

 

 

2021. december 16. (csütörtök) Bizottsági üléseket követően 

1. Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 

2. Beszámoló a fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben  

3. 2022. évi munkaterv és munkaprogram elfogadása 

4. Jánoshalma Város 2022. évi rendezvényterve 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET MUNKAPROGRAMJA 

2021. év 

 

 

 

 

 

Gazdaságfejlesztési és 

Városüzemeltetési Bizottság 

Elnök: Malustyik Béla 

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi 

 Bizottság 

Elnök: Madarász Attila 

Képviselő-testületi ülés 

 

 
14.00 óra 

Bizottsági üléseket 

követően 

 Január 

Anyagküldés 22. (péntek) 

Ülés nap 28. (csütörtök) 

 

 Február 

Költségvetés tárgyalás  

Anyagküldés Összevont Bizottsági ülések január 27 -február 8. 

között 

09. (kedd) 

Ülés nap 15. (hétfő) 

 

 Március 

Anyagküldés 19. (péntek) 

Ülés nap 25. (csütörtök) 

 

 Április 

Anyagküldés 16. (péntek) 

Ülés nap 22. (csütörtök) 

 

 Május 

Anyagküldés 21. (péntek) 

Ülés nap 27. (csütörtök) 

 

 Június 

Anyagküldés 18. (péntek) 

Ülés nap 24. (csütörtök) 

 

Július 



NYÁRI ÜLÉSSZÜNET 

Augusztus 

20. (péntek) ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 

 

 Szeptember 

Anyagküldés 17. (péntek) 

Ülés nap 23. (csütörtök) 

 

 Október 

Anyagküldés 22. (péntek) 

Ülés nap 28. (csütörtök) 

 

 November 

Anyagküldés 19. (péntek) 

Ülés nap 25. (csütörtök) 

 

Közmeghallgatás 2020. november 25. (csütörtök) 17 óra 

 

 December 

Anyagküldés 10. (péntek) 

Ülés nap 16. (csütörtök) 

 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az érintettek értesítése megtörtént. 

 

3/2021.(I.04.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Pelikán Kft. könyvvizsgálójának megbízatásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, mint a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non- 

profit Kft. alapítója és tulajdonosa megköszöni a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató 

Közhasznú Non- profit Kft. könyvvizsgálójának, a  

Szalontai Könyvvizsgáló Betéti Társaságnak 

(Székhely:6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7. III/7.; Cégjegyzékszám: 03-06-106864; 

Könyvvizsgálói eng. szám: 001433) a munkáját és megbízatását meghosszabbítja 2021.01.01. 

napjától 2021.06.30. napjáig terjedő határozott időre. 

Díjazása: bruttó 200.000 Ft/félév 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A határozatról a Pelikán Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgáló értesült, a Cégbíróságnál a 

változás bejegyeztetése megtörtént. 

 

 



4/2021.(I.04.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Pelikán Kft. Alapító Okirat módosításáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Non- profit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról a Pelikán Kft. ügyvezetője és a könyvvizsgáló értesült, a Cégbíróságnál a 

változás bejegyeztetése megtörtént. 

 

 

5/2021.(I.06.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Imre Zoltán Művelődési Központ homlokzati felújítása pályázati támogatásról lemondás 

 

A „Népi Építészeti Program” keretében „Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai 

előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás” tárgyában 2020. július 31-én 

megjelent támogatási felhívásra benyújtottunk Támogatási Kérelmet, amellyel kapcsolatosan 

pozitív támogatói döntés született. 

A Népi Építészeti Programot megvalósító Teleki László Alapítvány képviseletében eljárva, a 

kérelmeket megvizsgáló Bíráló Bizottság véleménye alapján az alábbi Támogatói döntés 

született: A TLA/NEPI2020/401665 azonosító számú Támogatási kérelme részben 

támogatható. A megítélt támogatás mértéke: 3.000.000 Ft. A tervezett költségvetés 20.000.000 

Ft volt.  

A Bíráló Bizottság a támogatás felhasználását az alábbi feltételekhez kötötte: ”A támogatás 

homlokzat javításra, vízszigetelésre használható fel, megtartó szemléletű felújítással. 

A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya építési vállalkozó bevonásával megvizsgálta az 

épület részbeni felújításának lehetőségét, és arról tájékoztatott, hogy az elnyert támogatás 

összege nem fedez kellő műszaki tartalommal bíró kivitelezési munkát. A fentiekre tekintettel 

Jánoshalma Városi Önkormányzat lemond a pályázaton elnyert 3.000.000 Ft összegű 

támogatásról és visszaadja a pályázatot. 

A pályázat lemondása megtörtént. 

 

 

6/2021.(I.08.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

2021. évi közfoglalkoztatási programok tervezéséről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere 100% állami finanszírozás mellett 2021. évben az alábbi 

közfoglalkoztatási programokat indítja el: 

1. Szociális start mintaprogram 



2. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

Határidő: 2021. február 29. 

 

A közfoglalkoztatási programok a tervezettek szerint elindításra kerültek, a foglalkoztatás 

folyamatos. 

 

 

7/2021.(I.08.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi rendezvénytervéről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere jóváhagyja Jánoshalma Város Önkormányzatának 2021. évi 

rendezvénytervét az alábbiakban felsorolt rendezvényekkel. 

Az egyes rendezvényekre fordítható keretösszegeket a Képviselő-testület a 2021. évi 

költségvetés tervezésekor határozza meg. 

2021. január 01-től a költségvetés elfogadásáig a rendezvényekkel kapcsolatosan felmerülő 

kiadásokat a polgármester engedélyezi. 

 

Január 22.       Magyar kultúra napja 

Január 23.      Városi mesemondó verseny 

Március 15.      Nemzeti ünnep 

Április 11.      Költészet napja 

Május 23.      Városi gyermeknap 

Május 27.      Magyar hősök emlékünnepe 

Június 4.      Trianon emléknap 

Június 6.      Városi pedagógusnap 

Június       Jánoshalmi napok 

Július 1.      Semmelweis nap 

Július 1.      Köztisztviselők napja 

Július 4.     Holokauszt áldozatainak emléknapja 

Augusztus 20.     Állami ünnep és kitüntető címek adományozása 

Szeptember      Szüreti napok 

Október 6.      Aradi vértanúk emléknapja 



Október 23.      1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

November 4.      Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

November 12.     Szociális munkások napja 

November      Városi egészséghét 

December     Idősek karácsonya 

December      Gyermekek karácsonya 

  

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A határozatról az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár vezetője és az érintettek 

értesítése megtörtént. 

 

 

8/2021.(I.08.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Közművelődési rendelet módosításának elhalasztásáról  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, a közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet felülvizsgálatát és 

módosítását elhalasztja a veszélyhelyzetet követő lehetőség szerinti első rendes testületi 

üléséig. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A határozatról az érintettek értesítése megtörtént. 

 

 

9/2021.(I.08.) Pm. sz. h a t á r o z a t  
Petőfi u. 32/b sz. alatti lakás bérbeadásának meghosszabbításáról 

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Jánoshalma 

Város Polgármestere Tati Jenő Jánoshalma Petőfi u. 32/b. sz. alatti lakossal a Jánoshalma Petőfi 

u. 32/b. sz. alatti önkormányzati lakás bérlésére kötött lakásbérleti szerződését 2021. május 31-

ig meghosszabbítja. 

Amennyiben a bérlőnek a szerződés lejártakor bérleti díj hátraléka van, a szerződés nem lesz 

meghosszabbítható. 

Szerződéskötési határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A bérleti szerződés meghosszabbítása megtörtént, a bérlő a határozatról értesült. 



10/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Zöld város kialakítása 2 közbeszerzési eljárás indításáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere határozatával dönt arról, hogy a 

1./ „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” a TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 azonosító számú 

projekt keretében „Zöld város kialakítása 2” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 115. §-a szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indít részajánlattételi 

lehetőséggel figyelemmel a módosított műszaki tartalomra (Központi Park felújítása, Városi 

Piac felújítása), 

2./ jóváhagyja az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és 

dokumentációját az előterjesztés szerinti tartalommal, 

3./ A Központi Park felújítása részre az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre: 

1. Plan-And-Bau Plusz Kft. 

6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 22. 

Ügyvezető: Horváth Árpád 

adószám:10766897-2-03 

cégj: 03-09-127980 

EKRSZ 48670700 

 

2. Piramis Trade Bau Kft. 

6440 Jánoshalma, Fenyő utca 1. 

Takács István ügyvezető 

adószám: 11426154-2-03 

cégj: 03-09-105104 

EKRSZ 75407933 

 

3. MERKBAU Zrt. 

6400 Kiskunhalas, Jókai utca 81-83. 

Merényi Jakab ügyvezető 

adószám: 27961898-2-03 

cégjegyzék: 03-10-100614 



EKRSZ: 46161622 

 

4. Király és Társa Kft. 

6440 Jánoshalma, Parcelok 27/A. 

Király Sándor ügyvezető 

adószám: 11370149-2-03 

cégj: 03-09-103413 

EKRSZ 84910356 

 

5. Gépész Partner Kft. 

6440 Jánoshalma, Orczy u. 81. 

Fenyvesi Máté ügyvezető 

adószám: 26675213-2-03 

cégj: 03-09-132531 

EKR száma:42564120 

 

A Városi Piac felújítása részre az alábbi ajánlattevőket hívja meg ajánlattételre: 

1. Plan-And-Bau Plusz Kft. 

6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 22. 

Ügyvezető: Horváth Árpád 

adószám:10766897-2-03 

cégj: 03-09-127980 

EKRSZ 48670700 

 

2. Piramis Trade Bau Kft. 

6440 Jánoshalma, Fenyő utca 1. 

Takács István ügyvezető 

adószám: 11426154-2-03 

cégj: 03-09-105104 

EKRSZ 75407933 

 

3. MERKBAU Zrt. 



6400 Kiskunhalas, Jókai utca 81-83. 

Merényi Jakab ügyvezető 

adószám: 27961898-2-03 

cégjegyzék: 03-10-100614 

EKRSZ: 46161622 

 

4. Király és Társa Kft. 

6440 Jánoshalma, Parcelok 27/A. 

Király Sándor ügyvezető 

adószám: 11370149-2-03 

cégj: 03-09-103413 

EKRSZ 84910356 

 

5. Gépész Partner Kft. 

6440 Jánoshalma, Orczy u. 81. 

Fenyvesi Máté ügyvezető 

adószám: 26675213-2-03 

cégj: 03-09-132531 

EKR száma:42564120 

4./ Czeller Zoltán polgármester elindítja a közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési eljárás során 

szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételét elvégzi, amennyiben szükséges az 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosítását elvégzi. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A közbeszerzési eljárás megindult. 

 

11/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Zöld tér felújítása című beruházás közbeszerzési szakértői feladatok ellátása tárgyában 

szerződés megkötése és fedezet biztosítása 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere határozatával dönt a Zöld tér felújítása című beruházás közbeszerzési 



szakértői feladatok ellátása tárgyában szerződés megkötéséről és 939.800 Ft fedezet 

biztosításáról. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A szerződés megkötve, a közbeszerzés lezárult. 

 

 

12/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Szociális tűzifa juttatásról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a közterületek fakivágásából, gallyazásából származó 200 mázsa ágfát, a 

jogosultsági feltételekkel rendelkező szociálisan rászorulók részére természetbeni juttatásként 

biztosítja azoknak a Jánoshalma város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott 

lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személynek 

- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át (37.050,-Ft), 

- aki egyedül él és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át (42.750,-Ft) nem haladja meg és 

- lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja és 

- vagyonnal nem rendelkezik. 

 

Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra -a fent meghatározott feltételek teljesülésétől 

függetlenül- az a személy 

- aki közfoglalkoztatásban vesz részt, 

- aktív korú munkanélküli esetén nem igazolja hitelt érdemlően a munkaügyi szervekkel 

való folyamatos együttműködést, 

- azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

 

Egy lakcímen élők (függetlenül a háztartások számától) a 2021. I. félév telén egy alkalommal 

részesülhetnek legfeljebb 5 mázsa szociális tűzifa juttatásban.  

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmeket 2021. február 15. 

napjáig lehet a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán benyújtani. 

 

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem 

elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia 

kell.  

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tűzifa kiszállításával a Városgazda 

Kft-t bízza meg. 



 

A fát hetente 1 nap szállítja ki a Városgazda Kft. díjfizetés ellenében, a jogosulttal előre 

egyeztetett időpontban.  

A szállítás díja 5.000,- Ft/szállítmány. 

A tűzifa átvételét a jogosultnak átvételi elismervény aláírásával kell igazolnia. 

A jogosultaknak gondoskodniuk kell a kiszállítás során lerakodó munkásról. 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat a kérelmek elbírálásával megbízza Kiss György szociális és 

nemzetiségi tanácsnokot, aki a támogatásról határozattal dönt. 

 

A Tanácsnokot akadályoztatása esetén Kovács József alpolgármester helyettesíti. 

 

A jogosultság megállapítása nem érkezési sorrendben történik. 

 

A kérelmek 2021. 01. 21. napjától nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán az 

erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletre figyelemmel a határozat a 

23/2021.(I.28.) Pm. sz. határozatottal visszavonásra került. 

 

13/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Az ipari területen lévő 4565/24 hrsz-ú ingatlan megvásárlására érkezett pályázat 

elbírálásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, az ipari területen lévő 4565/24 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra a 

Gépész-Partner Kft. Jánoshalma Orczy u. 81. sz. alatti vállalkozás pályázatát érvényesnek és 

eredményesnek nyilvánítja. 

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő jánoshalmi 4565/24 hrsz-ú, 7817 m2, beépítetlen területű 

ingatlanát nettó 1.563.400 Ft áron eladja a Gépész-Partner Kft. Jánoshalma Orczy u. 81. sz. 

alatti vállalkozásnak.   

Az adás-vételi szerződést a pályázati kiírás 4. pontját figyelembe véve kell megkötni. 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

Az adásvételi szerződés megkötésre került. 



14/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Petőfi u. 35. sz. alatti volt bölcsőde épületének bontásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere úgy dönt, hogy az új bölcsőde felépítésére kijelölt Jánoshalma Petőfi u. 

35. (2420 hrsz.) sz. alatti ingatlanon lévő épület kerüljön elbontásra. 

A bontás költsége – nettó 2.000.000 Ft – a 2021. évi költségvetésben kerüljön tervezésre. 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

Az épület bontása megtörtént. 

 

 

15/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár beszámolójáról  

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere elfogadja az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi 

munkájáról szóló beszámolót és az elmúlt évben végzett munkáért köszönetét fejezi ki az 

intézmény igazgatójának és dolgozóinak. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2021. március 1. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár vezetője értesítése megtörtént. 

 

 

16/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár szolgáltatási tervéről  

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere jóváhagyja az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi 

szolgáltatási tervét a melléklet szerint.  

A Képviselő- testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedést tegye meg. 

Határidő: 2021. március 1. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A határozatról az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár vezetője értesítése megtörtént. 

 



17/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

A Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. intézményi térítési díjainak emeléséről  

 

1.) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 

Jánoshalma Város Polgármestere elfogadja a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 

ügyvezetőjének 2021. április 01 napjától a térítési díjak emelésére vonatkozó javaslatát 

és 2021. április 01-től a térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Bölcsőde napi 4-szeri étkezés 755,65 Ft/nap 

Óvoda napi 3-szori étkezés 647,7 Ft/nap 

Általános iskola napi 3-szori étkezés 781 Ft/nap 

Általános iskola napi 1-szeri étkezés 390,52 Ft/nap 

Felnőtt ebéd  960 Ft/nap 

Étel szállítás 110 Ft/adag 

 

A napi étkezések tételes díjainak megállapítása a határozat mellékletét képezi. 

1 db melléklet. 

 

2.) Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a jegyző útján a határozatban elfogadott térítési díjakról szóló rendeletek 

módosításáról.  

 

Határidő: 2021. március 1. 

Felelős:   Czeller Zoltán polgármester 

      Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó 

 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendeletre figyelemmel a határozat a 

22/2021.(I.27.) Pm. sz. határozattal visszavonásra került. A térítési díjemeléssel érintett 

önkormányzati rendeletek módosítására nem került sor. 

A határozatról a gazdasági társaság ügyvezetője értesítésre került. 

 

18/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ 2021/2022 nevelési 

évben indítható csoportok számáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központnál 

a 2021/2022-es nevelési évben az alábbiak szerint határozza meg az óvodai és bölcsődei 

csoportok számát 

 

Radnóti utca 12.  5 csoport 

Batthyány u. 14.  3 csoport 

 

Bölcsőde  2 csoport 



 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A határozatról az Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője 

értesült. 

 

 

19/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási 

idejének jóváhagyásáról  

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a Gyermeklánc Óvoda Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 

nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Radnóti és Batthyány utcai óvoda nyitvatartási rendje:  

hétfőtől- péntekig   630 - 1730óráig 

 

Bölcsőde:  

hétfőtől-péntekig   700 - 1700 óráig  

 

Az intézmény a nevelési év során 5 nevelésmentes napot tart. 

 

Az iskolai szünetek (őszi-tavaszi) alatt, a Radnóti utcai óvodában, a szülők igénye szerint tart 

ügyeletet, ahol a gyermekeket összevont csoportokban helyezik el. 

 

Az iskola téli szünetének ideje alatt ügyeletet biztosít, illetve zárva tart. Ennek pontos 

meghatározása a Tanév rendje megjelenését követően történhet meg! 

 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője 

értesült, a nyitvatartás közzététele megtörtént. 

 

20/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ nyári nyitvatartási 

idejének jóváhagyásáról  

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 

nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 



Óvoda 

 

2021. június 16 –július 16-ig  Radnóti utcai óvoda tart nyitva 

 / Batthyány utcai óvoda zárva, karbantartási, nagytakarítási feladatok végzése / 

 

2021. július 19 – augusztus 19 –ig  Batthyány utcai óvoda tart nyitva 

 / Radnóti utcai óvoda zárva, karbantartási, nagytakarítási feladatok végzése / 

 

2021. augusztus 23-tól mind két óvoda nyitva lesz  

 

Bölcsőde 

Nyitva tartása: 

 2021. július 16-ig  

 2021. augusztus 16-tól  

 

Zárva tartása: 

2021. július 19-től – 2021. augusztus 13 –ig.  

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője 

értesült, a nyári nyitvatartás közzététele megtörtént. 

 

 

21/2021.(I.20.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család-és Gyermekjóléti Központ óvodai beíratás 

időpontjának meghatározásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere Jánoshalma Városban az óvodákba történő jelentkezés időpontját 2021. 

április 26 - 30. napja közötti időszakban 

hétfő-péntek:  8.00 -16.00 óráig 

határozza meg. 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője 

értesült, a beíratás megtörtént. 

 

 

22/2021.(I.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

17/2021.(I.20.) Pm. sz. határozat visszavonása 



Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, hivatkozva a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) 

Korm. rendeletre visszavonja a 17/2021.(I.20.) Pm. sz. határozatot, a Jánoshalmi Közétkeztetési 

Kft. intézményi térítési díjainak emeléséről. A térítési díjemeléssel érintett önkormányzat 

rendeletek módosítására nem kerül sor. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatról a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. ügyvezetője értesítése megtörtént. 

 

 

23/2021.(I.28.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

12/2021.(I.20.) Pm. sz. határozat visszavonása 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, hivatkozva a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) 

Korm. rendeletre visszavonja a 12/2021.(I.20.) Pm. sz. határozatot a szociális tűzifa juttatásról. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az érintettek értesítése megtörtént. 

 

 

24/2021.(I.28.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Szociális tűzifa juttatásról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a közterületek fakivágásából, gallyazásából származó 200 mázsa ágfát 

biztosít szétosztásra. A tűzifa a jogosultsági feltételekkel rendelkező szociálisan rászorulók 

részére természetbeni juttatásként biztosított azoknak a Jánoshalma város közigazgatási 

területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személynek 

• akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át (37.050,-Ft), 

• aki egyedül él és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150%-át (42.750,-Ft) nem haladja meg és 

• lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja és 

• vagyonnal nem rendelkezik. 



Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra -a fent meghatározott feltételek teljesülésétől 

függetlenül- az a személy 

• aki közfoglalkoztatásban vesz részt, 

• aktív korú munkanélküli esetén nem igazolja hitelt érdemlően a munkaügyi szervekkel 

való folyamatos együttműködést, 

• azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

Egy lakcímen élők (függetlenül a háztartások számától) a 2021. I. félév telén egy alkalommal 

részesülhetnek legfeljebb 5 mázsa szociális tűzifa juttatásban.  

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmeket 2021. február 19. 

napjáig lehet a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán benyújtani. 

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem 

elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia 

kell.  

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a tűzifa kiszállításával a Városgazda Kft-t bízza meg. 

A fát hetente 1 nap szállítja ki a Városgazda Kft. a jogosulttal előre egyeztetett időpontban.  

A tűzifa átvételét a jogosultnak átvételi elismervény aláírásával kell igazolnia. 

A jogosultaknak gondoskodniuk szükséges a kiszállítás során lerakodó munkásról. 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a kérelmek elbírálásával megbízza Kiss György Szociális és Nemzetiségi 

Tanácsnok Urat, aki a támogatásról határozattal dönt. A Tanácsnok Urat akadályoztatása esetén 

Kovács József Alpolgármester Úr helyettesíti. 

A jogosultság megállapítása nem érkezési sorrendben történik. 

A kérelmek 2021. 02. 05. napjától nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán az 

erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az érintettek értesítése megtörtént 17 fő részesült a támogatásban. 

 

 

25/2021.(II.05.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Polgármester 2021. I. félévi szabadság terve 

 

Czeller Zoltán polgármester 

Szabadságnapok száma 

2021. évi 39 nap 

Előző évi  0 nap 

Összesen:  39 nap 

 



Szabadságolási ütemterve 

2021. I. félév 

Hónap napok összesen nap 

Január   

Február   

Március 29-31 3 

Április 1 1 

Május   

Június   

 

A határozatról az érintettek értesítése megtörtént. 

 

26/2021.(II.15.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Védőnői átsorolás iránti kérelemről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, Bognár Mónika „H” fizetési osztály 08 fizetési fokozatba való átsorolás 

iránti kérelemnek helyt ad, melynek megfelelően módosítja kérelmező kinevezési okmányát és 

azt továbbítja a NEAK részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az érintettek értesítése megtörtént a védőnő átsorolásra került. 

 

 

 

27/2021.(II.15.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi támogatásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere jóváhagyja a Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnoksággal kötendő megállapodást, és a 2021. évi működéshez szükséges hozzájárulás 

mértékét 13 959 708 Ft összegben határozza meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság értesítése megtörtént, a Támogatási 

Szerződés megkötésre került. 

 



28/2021.(II.15.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan értékesítéséréről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere úgy dönt, hogy Jánoshalma Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 

jánoshalmi 876 hrsz-ú, természetben Jánoshalma Szondy u. 7. sz. alatti ingatlanát 800.000 Ft 

áron eladja Horváth Tibor Jánoshalma Szondy u. 6. sz. alatti lakosnak.  

Határidő: 2021. március 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

Az adásvételi szerződés aláírásra került. 

 

 

29/2021.(II.15.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Az ipari területen lévő 4565/20 hrsz-ú ingatlan megvásárlására érkezett pályázat 

elbírálásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, az ipari területen lévő 4565/20 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra a Rigó 

Farm Kft. Kéleshalom Fő u. 2/a. sz. alatti vállalkozás pályázatát érvényesnek és eredményesnek 

nyilvánítja. 

A Képviselő-Testületnek szándékában áll eladni az ingatlant, de a tisztánlátás érdekében a 

Polgármester felkéri a vállalkozót, hogy az üzleti tervét részletesebben ismertesse. 

Határidő: 2021. február 28. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról a vállalkozó értesült. 

 

 

30/2021.(II.15.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

JCB 3CX kotró-rakodó gép értékesítéséről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere úgy dönt, hogy a Jánoshalma Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 

JCB 3CX kotró-rakodó gépet értékesíti.  

Induló árként 7.000.000 Ft+áfa árat határoz meg.  

Amennyiben a gép a meghatározott áron felül 2021. április 30-ig nem kel el, a Képviselő-

testület az árat újratárgyalja. 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A kotró-rakodó gép 7.000.000 Ft+áfa áron értékesítésre került. 

 

 

 



32/2021.(II.15.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Városi Önkormányzat Középtávú tervéről a 2022-2024 évekre 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltakra figyelemmel az önkormányzat 2022-2024. évekre 

szóló középtávú tervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Saját bevételek 2021. év 

Tájékoztató 

adat 

2022. év 2023. év 2024. év 

1. Helyi adóból és a települési 

adóból származó bevétel 
160 000 eFt 160 000 eFt 170 000 eFt 180 000 eFt 

2. Önkormányzati vagyon és az 

önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jog értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

31 000 eFt 30 000 eFt 30 000 eFt 30 000 eFt 

3. Osztalék, koncessziós díj és 

hozambevétel 

- - - 
 

4. Tárgyi eszköz és az immateriális 

jószág, részvény, részesedés, vállalat 

értékesítéséből vagy privatizációból 

származó bevétel 

- - -  

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 300 eFt 300 eFt 300 eFt 300 eFt 

6. Kezesség-, garanciavállalással 

kapcsolatos megtérülés 
- - -  

Saját bevételek összesen: 191 300 eFt 190 300 eFt 200 300 eFt 210 300 eFt 

 

Az adósságot keletkeztető ügylet 

megnevezése 

Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettségek 

2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 

1. Hitel, kölcsön felvétele és tőketartozás - - - - 

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - - - - 

3.Váltó kibocsátása - - - - 

4. Pénzügyi lízing - - - - 

5.Visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés 
- - - - 



6. Szerződésben kapott halasztott fizetés, 

részletfizetés 
- - - - 

7. Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél 

elhelyezett fedezeti betétek 
- - - - 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettség összesen: 
- - - 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozat alapján az adtok a számviteli nyilvántartásban rögzítésre kerültek. 

 

 

33/2021.(II.26.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának kérelméről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere úgy dönt, hogy a Jánoshalma Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, 

Jánoshalma Molnár J. u. 7. sz. alatti ingatlanát 2021. július 1-től 2024. december 31-ig ingyenes 

használatba adja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportjának.  

  

Az ingatlan rezsiköltségeit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat köteles fizetni a közüzemi 

mérőórák egyidejű névre íratása mellett. 

A szerződés megkötésének határideje: 2021.06.30. 

 

Határidő: 2021. július 1. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

Folyamatban. 

 

 

34/2021.(II.26.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

„Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról” szóló 2020. évi C. törvény valamint a 

kapcsolódó jogszabályok hatályba lépése kapcsán hozott döntések a Jánoshalmi 

Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. vonatkozásában 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere „Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról” szóló 2020. évi C. törvény 

valamint a kapcsolódó jogszabályok hatályba lépése kapcsán a Jánoshalmi Kistérségi 

Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által megküldött, a mellékletben szereplő 

Taggyűlés tartása nélküli ülésre kiterjesztett határozati javaslatokat elfogadja. 

1/2021……. sz. taggyűlési határozat 



A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft., taggyűlése - tekintettel „Az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról” szóló 2020. évi C. törvényre és kapcsolódó jogszabályokra- a 

jelen határozatával megbízza a Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, dr. Horváth Endrét (Született: 1971. 06. 25. 

Senta, Szerbia, Anyja neve: Butás Klára, Lakcím: 6721 Szeged, Dugonics u. 30. I/3.), 2021. március 01. 

napjától határozatlan időre a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft., 

mint egészségügyi szolgáltató, intézményvezetői feladatainak ellátásával, az ügyvezetői feladatok 

ellátása mellett.  

2/2021……. sz. taggyűlési határozat 

A taggyűlés felkéri Czeller Zoltán polgármestert, mint a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező 

Jánoshalma Város Önkormányzata Tag képviselőjét, hogy az Intézményvezetői megbízáshoz kérje meg 

az országos kórház-főigazgató egyetértését „Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 

jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről” szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 5/A. §-nak 

megfelelően: „A veszélyhelyzet ideje alatt az állami vagy önkormányzati fenntartású, járóbeteg-

szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató vezetőjének vezetői megbízásához és annak 

visszavonásához az országos kórház-főigazgató egyetértése szükséges.” 

3/2021……. sz. taggyűlési határozat 

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése jelen 

határozatával akként dönt, hogy: 

• az Intézményvezetői feladatok ellátására határozatlan időre szóló, heti 40 órás egészségügyi 

szolgálati munkaszerződést létesít az Intézményvezetővel, dr. Horváth Endrével (Született: 

1971. 06. 25. Senta, Szerbia, Anyja neve: Butás Klára, Lakcím: 6721 Szeged, Dugonics u. 30. 

I/3.), 2021. március 01. napjától. 

• Az Intézményvezető illetménye az „Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról” szóló 2020. évi C. 

törvény 8. § szerinti garantált illetmény. 

• „Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról” szóló 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 24. § szerinti vezetői juttatás mértéke 0 Ft. 

• Az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben szükséges rögzíteni, hogy „Az egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról” szóló 528/2020. (XI. 28.) 

Korm. rendelet 10§ (1) bekezdése alapján az Intézményvezetői megbízás a munkáltató részéről 

egyoldalúan visszavonható. 

 

4/2021……. sz. taggyűlési határozat 

• A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft., taggyűlése 

felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert, mint a legnagyobb tulajdoni hányaddal 



rendelkező Jánoshalma Város Önkormányzata Tag képviselőjét, hogy az 

Intézményvezetővel kötendő egészségügyi szolgálati munkaszerződést a Társaság 

nevében aláírja. 

 
5/2021……. sz. taggyűlési határozat 

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése jelen 

határozatával akként dönt, hogy: 

• kezdeményezi az ügyvezetővel (dr. Horváth Endrével), az ügyvezetői feladatok ellátására kötött 

megbízási szerződés díjazásra vonatkozó rendelkezésének közös megegyezéssel történő 

módosítását 2021. március 01. napjával, akként, hogy a vezető tisztségviselői feladatok 

ellátásáért havi 10.000 forint bruttó megbízási díj és a feladatok ellátásához kapcsolódó 

útiköltség térítés illeti meg az ügyvezetőt, amíg ellátja az Intézményvezetői feladatokat is. Az 

Intézményvezetői megbízás bármilyen okból történő megszűnése napjától a vezető 

tisztségviselői feladatok ellátásáért a jelenleg érvényben lévő megbízási díj és a feladatok 

ellátásához kapcsolódó útiköltség térítés illeti meg az ügyvezetőt. 

 

6/2021……. sz. taggyűlési határozat 

 

• A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft., taggyűlése 

felhatalmazza Czeller Zoltán polgármestert, mint a legnagyobb tulajdoni hányaddal 

rendelkező Jánoshalma Város Önkormányzata Tag képviselőjét, hogy az ügyvezetői 

feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítását Társaság nevében aláírja. 

Határidő: folyamatban 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az érintettek értesítése megtörtént. 

 

 

35/2021.(II.26.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Megyei Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere egyetért a Megyei Önkormányzat és Jánoshalma Városi Önkormányzat 

között a 2021-2027 közötti programozási időszakra vonatkozó együttműködési szándékkal és 

dönt az erre vonatkozó együttműködési megállapodás aláírásáról.  



Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

Az együttműködési megállapodás aláírásra és továbbításra került a Megyei Önkormányzat felé. 

 

 

36/2021.(II.26.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Ipari területen lévő 4565/20  hrsz-ú ingatlan megvásárlására érkezett pályázat 

elbírálásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, az ipari területen lévő 4565/20 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra a Rigó 

Farm Kft. Kéleshalom Fő u. 2/a. sz. alatti vállalkozás pályázatát érvényesnek és eredményesnek 

nyilvánítja. 

 

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő jánoshalmi 4565/20 hrsz-ú, 14200 m2, beépítetlen 

területű ingatlanát nettó 2.840.000 Ft áron eladja a Rigó Farm Kft. Kéleshalom Fő u. 2/a. sz. 

alatti vállalkozásnak.   

 

Az adás-vételi szerződést a pályázati kiírás 4. pontját figyelembe véve kell megkötni. 

 

Határidő: 2021. március 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A vállalkozó az üzleti tervét kiegészítette. A határozatról értesült, de a vételi szándékától elállt. 

 

37/2021.(II.26.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Ipari területen lévő ingatlanok értékesítéséről szóló pályázat felfüggesztéséről 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere dönt, hogy az Ipari területen lévő ingatlanok értékesítéséről szóló 

110/2020. (IX.24.) döntést felfüggeszti és felkéri a Fejlesztési Tanácsot, hogy dolgozzon ki 

módosítást a fiatal vállalkozók, vállalkozások részére kedvezményes áron történő ingatlan 

értékesítés pályázathoz. 

 

Határidő: folyamatban 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A pályázat felfüggesztésre került, a kiírás lekerült a honlapról. 

 

38/2021.(III.02.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Zöld város kialakítása 2 közbeszerzési eljárás lezárásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere dönt, hogy a Jánoshalma Városi Önkormányzat által indított „Zöld város 

kialakítása 2” tárgyú közbeszerzési eljárásban: 

 



 

a) a jelen közbeszerzési eljárás I. részét eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (1) 

bekezdésben foglaltak szerint, mivel az ajánlattevők „kizárólag érvénytelen ajánlatot 

vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be. 

 

b) a jelen közbeszerzési eljárás II. részét eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 70.§ (1) 

bekezdésben foglaltak szerint a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése 

nélkül a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel jelen eljárásban az árajánlat 

meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi 

fedezet összegét. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 
A közbeszerzési eljárás lezárult. 
 

 

 

39/2021.(III.10.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázaton részvétel 

 

1. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 

Jánoshalma Város Polgármestere határozatával támogatja pályázat a benyújtását az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”, 3.5. Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában.  

 

2. A szükséges saját forrást 6.563.616 Ft összegben biztosítja.  

 

3. Érintett ingatlanok címe, helyrajzi száma: 

- Jánoshalma, Béke tér (hrsz: 24) 

- Jánoshalma, Dózsa György utca 1-23. (hrsz: 730/1) 

- Jánoshalma, Dózsa György utca 10-40. (hrsz: 730/1) 

- Jánoshalma, Jókai Mór utca 79a-101. (hrsz: 2155) 

- Jánoshalma, Orczy utca (hrsz: 4543) 

 

4. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírásáról saját hatáskörben 

gondoskodik. 

 

5. Fedezet: 2022. évi költségvetés, közutak üzemeltetése, fenntartása költségvetési 

előirányzat sor. 

Határidő: 2021.03.12. 

 

A pályázat benyújtásra került. 

 

 

 

 



40/2021.(III.10.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

„Bölcsőde építése Jánoshalmán” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere határozatával dönt arról, hogy a 

1./ „Bölcsőde építése Jánoshalmán” a TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041 azonosító számú projekt 

keretében „Bölcsőde építése Jánoshalmán” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást 

indít, 

2./ jóváhagyja az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és 

dokumentációját, 

3./ a közbeszerzési eljárás megindításáról, a közbeszerzési eljárás során szükséges 

nyilatkozatok és intézkedések megtételéről, amennyiben szükséges az ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció módosításáról saját hatáskörben gondoskodik. 

Határidő: 2021.03.15. 

A közbeszerzési eljárás elindításra került. 

 

41/2021.(III.16.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

 

1. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 

Jánoshalma Város Polgármestere felülvizsgálta a Jánoshalma Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött - a Képviselő-testület által 11/2020. (I.23.) Kt. számú határozattal 

jóváhagyott - Együttműködési Megállapodást.  Az Együttműködési Megállapodást változatlan 

formában hatályban tartja.  

 

2. A szükséges jognyilatkozatok megtételéről saját hatáskörben gondoskodik.  

 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az együttműködési megállapodás a felek által aláírásra került. 

 

  

42/2021.(III.16.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Kiskőrösi Tankerületi Központ kérelmének véleményezése 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés 

h) pontja alapján a Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Kiskunhalasi Alapfokú 

Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatban a Kiskőrösi Tankerületi Központ fenntartásában 

lévő Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ingatlanának 



tulajdonos önkormányzataként a Kiskőrösi Tankerületi Központ által megküldött átszervezési 

javaslattal egyetért a döntési javaslatban foglalt tartalommal és azt elfogadja az alábbiak szerint:  

 

1. A szakmai alapdokumentum 2. pont: Feladatellátási helyei 2.1.1. telephelye: 6400 

Kiskunhalas, Szabadkai utca 1. törlése, ezzel együtt a hozzátartozó 6.2 és 7.2 pont törlése.  

2. A szakmai alapdokumentum 6.4. pontjában található feladatellátási hely: 6400 

Kiskunhalas, Szabadság tér 6. művészeti ágainak bővítése új tanszakkal: Néptánc. Évfolyamok 

száma: 1-6 évfolyam, maximális tanulólétszám: 30 fő, maximálisan felvehető sajátos nevelési 

igényű tanulók száma: 3 fő  

3. A szakmai alapdokumentum 6.7. pontjában található feladatellátási hely: 6422 Tompa, 

Bem utca 22-24. művészeti ágainak bővítése új tanszakkal: Képző- és Iparművészeti ág: Új 

tanszak: Grafika és festészet.  

Évfolyamok száma: 1-6 évfolyam, maximális tanulólétszám: 30 fő, maximálisan felvehető 

sajátos nevelési igényű tanulók száma: 3 fő  

4. A szakmai alapdokumentum 6.9. pontjában található feladatellátási hely: 6421 

Kisszállás, Iskola utca 20-22. Zeneművészeti ág bővítése két új tanszakkal:  

Új tanszak: Billentyűs tanszak (Klasszikus zene)  

Új tanszak: Vonós tanszak (Klasszikus zene)  

Évfolyamok száma: 1-6 évfolyam, maximális tanulólétszám: 20 fő, maximálisan felvehető 

sajátos nevelési igényű tanulók száma: 4 fő  

5. Új telephely létesítése a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola székhelyén 6440 

Jánoshalma, Béke tér 11. szám alatt alapfokú művészetoktatási feladattal.  

 

6. Új Jánoshalmi Telephelyen művészeti ágak és tanszakok felvétele: Zeneművészeti ágon 

fafúvós tanszak (Klasszikus zene), rézfúvós tanszak (Klasszikus zene), billentyűs tanszak 

(Klasszikus zene), vonós tanszak (Klasszikus zene) mind 12 évfolyamon és zeneismereti 

tanszak (Klasszikus zene) 6 évfolyam. Táncművészeti ágon: néptánc tanszak és társastánc 

tanszak 6 évfolyam. Képző- és iparművészeti ágon környezet és kézműves kultúra tanszak, 

grafika- és festészet tanszak 6 évfolyam.  

 

7. Új Jánoshalmi Telephelyen a felvehető maximális tanulói létszám 150 fő, ebből a többi 

tanulóval együtt oktatható egyéb pszichés fejlódési zavarral küzdő SNI tanulók maximális 

létszáma 20 fő.  

Határidő: 2021. március 18. 

 

A határozatról az KLIK értesítése megtörtént. 

 

 

43/2021.(III.16.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Zöld város kialakítása_3 tárgyú beruházás közbeszerzési szakértői feladatok ellátása 

tárgyában szerződés megkötése és fedezet biztosítása 

 

1. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a Zöld város kialakítása_3 tárgyú beruházás közbeszerzési eljárás 



lebonyolítása feladatok ellátása tárgyában a közbeszerzési szakértői feladatok elvégzésére 

egyszerű beszerzési eljárásban, bruttó 889.000 Ft ajánlati árral  

a JT Infotéka Kft-t (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 27. fszt 1.) hirdeti ki nyertes 

ajánlattevőnek. 

 

2. A szerződés fedezetét bruttó 889.000 Ft összegben biztosítja.  

 

3. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges EKR rendszerhasználati díjat bruttó 

50.800 Ft összegben biztosítja. 

 

4. A 2. és 3. pontban megjelölt összegek forrásaként Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésének általános tartalékát jelöli meg. 

5. A szükséges dokumentumok elkészítéséről, aláírásáról és nyilatkozatok megtételéről saját 

hatáskörben gondoskodik. 

A szerződés megkötve, a közbeszerzési eljárás folyamatban. 

 

 

44/2021.(III.16.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Zöld Város kialakítása_3 tárgyú közbeszerzési eljárás indítása 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere az alábbi döntéseket hozza: 

1./ a TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003 azonosító számú „Zöld tér felújítása Jánoshalmán” című 

projekt keretében „Zöld Város kialakítása_3” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást 

indít, 

2./ jóváhagyja az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és 

dokumentációját, 

3./ Saját hatáskörben gondoskodik a közbeszerzési eljárás megindításáról, a közbeszerzési 

eljárás során szükséges nyilatkozatok és intézkedések során szükséges aláírások megtételéről, 

illetve amennyiben szükséges az ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosítására vonatkozó 

nyilatkozatok megtételéről. 

 

A közbeszerzési eljárás elindításra került. 

 

45/2021.(III.16.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Munkavédelmi feladatok ellátására, munkahelyi kockázat értékelésének elvégzésére 

kötött szerződés meghosszabbításáról 

 

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Zsikor Bt (Jánoshalma Jókai u. 11. 

Képviseli: Blázsik Sándor) között 2021. március 31-én lejáró munkavédelmi feladatok 



ellátására, munkahelyi kockázat értékelésének elvégzésére kötött szerződést 2026. március 31-

ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. A vállalkozási díj havi 30.000 Ft. 

A polgármester a szükséges dokumentumok elkészítéséről, aláírásáról és nyilatkozatok 

megtételéről saját hatáskörben gondoskodik. 

Határidő: 2021. március 31. 

 

A szerződéshosszabbítás aláírásra került. 

 

46/2021.(III.16.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Tűzvédelmi feladatok ellátására, munkahelyi kockázat értékelésének elvégzésére kötött 

szerződés meghosszabbításáról 

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere úgy dönt, hogy az Önkormányzat és az Agroszint Bt. (Jánoshalma 

Damjanich u. 1. képviseli: Juhász Zsolt) között 2021. március 31-én lejáró tűzvédelmi feladatok 

ellátására, munkahelyi kockázat értékelésének elvégzésére kötött szerződést 2026. március 31-

ig változatlan feltételekkel meghosszabbítja. A vállalkozási díj havi 35.000 Ft. 

A polgármester a szükséges dokumentumok elkészítéséről, aláírásáról és nyilatkozatok 

megtételéről saját hatáskörben gondoskodik. 

Határidő: 2021. március 31. 

 

A szerződéshosszabbítás aláírásra került. 

 

47/2021.(III.18.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalmi Hunyadi Népe Önkormányzati újság kiadásának támogatása 2021. évben 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere határozatával dönt a Jánoshalmi Hunyadi Népe Önkormányzati újság 

kiadásának támogatásáról a 2021. évre vonatkozóan.  

Az Önkormányzati támogatás összege 300.000 Ft. 

Költségvetési forrás: Czeller Zoltán polgármester úr havi jövedelméből 150.000 Ft, Kovács 

József alpolgármester úr havi jövedelméből 150.000 Ft az Önkormányzat pénztárába való 

befizetésének összege. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

Határidő: 2021. március 31. 

 

A határozat alapján a Támogatási Szerződés megkötésre került, a pénzügyi teljesítés 

megtörtént. 

 



48/2021.(III.30.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét az 1. 

melléklet szerint elfogadja.  

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv közzétételéről az EKR- ben és 

Jánoshalma város honlapján.   

 

Határidő: 2021. március 31. 

A közbeszerzési terv aláírásra és feltöltésre került az EKR rendszerben a jogszabály által előírt 

határidőben. 

 

49/2021.(IV.29.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár módosított beszámolójáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere megköszöni az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi 

munkáját és a melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. 

Határidő: 2021. április 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár vezetője értesítése megtörtént. 

 

 

50/2021.(IV.29.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi munkatervéről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere jóváhagyja az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi 

munkatervét a melléklet szerint.  

Határidő: 2021. május 14. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A határozatról az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár vezetője értesítése megtörtént. 

 

 

 

 



51/2021.(IV.29.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási 

kérelméről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere tudomásul veszi a tájékoztató levél alapján, hogy az intézmény likviditása 

az igényelt támogatás megítélése nélkül is biztosított az év első félévében. 

A Képviselő-testület a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 

2021. év első félévi teljesítési adatai ismeretében benyújtott, második félévre vonatkozó 

támogatási kérelme esetén, a költségvetési rendelet módosítását megelőzően dönt a felmerülő 

támogatási igényről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról a Jánoshalmi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője értesítése 

megtörtént. 

 

 

52/2021.(IV.29.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi parlagfű-mentesítési programjának 

elfogadására 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere Jánoshalma Városi Önkormányzat 2021. évi parlagfű mentesítési 

programját elfogadja. 

A programot a Hunyadi Népe újságban és a Honlapon megjelenteti. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A program a honlapon és a Hunyadi Népe újságban megjelent. 

 

 

53/2021.(IV.29.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Magyar L. u. 21. I. emelet 4. sz. alatti lakás bérléséről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a hatályos lakbérrendelet szerint 2023. április 30-ig meghosszabbítja 

Sarok István Jánoshalma Magyar László utca 21. I. emelet 4. sz. alatti önkormányzati lakásra 

vonatkozó lakásbérleti szerződését. 

Határidő: 2021. április 30. 



Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A bérleti szerződés meghosszabbítása megtörtént. 

 

54/2021.(IV.29.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Rákóczi u. 10. II. emelet 11. sz. alatti lakás bérléséről 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a hatályos lakbérrendelet szerint 2023. április 30-ig meghosszabbítja 

Ötvös Erzsébet Jánoshalma Rákóczi u. 10. II. emelet 11. sz. alatti önkormányzati lakásra 

vonatkozó lakásbérleti szerződését. 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A bérleti szerződés meghosszabbítása megtörtént. 

 

55/2021.(IV.29.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Görgey u. 2. sz. alatti ingatlan bérléséről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere Dugolity Alex Jánoshalma Görgey u. 2. sz. alatti lakossal a Jánoshalma 

Görgey u. 2. sz. alatti ingatlan bérleti szerződését 2021. augusztus 31-ig azzal a feltétellel 

hosszabbítja meg, hogy a bérlőnek havonta 40.000 Ft (30.000 Ft hátralék + 10.000 Ft bérleti 

díj) bérleti díjat kell megfizetnie. Amennyiben a bérlő valamely hónapban a megállapított díjat 

nem fizeti meg, a szerződés azonnal megszűnik. 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

  

A bérlő a hátralékát kifizette, a bérleti szerződés meghosszabbítása megtörtént.   

 

56/2021.(IV.29.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Görgey u. 46. sz. alatti ingatlan bérléséről 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere Szabó Anna Jánoshalma Irányi u. 6. sz. alatti lakosnak bérbe adja a 

Jánoshalma Görgey u. 46. sz. alatti ingatlanát 2021. május 1-től 2022. április 30-ig.  

A bérleti díjat 10.000 Ft/hó állapítja meg.  

A bérleti díj ellentételezéseként felajánlott Jánoshalma Irányi u. 6. sz. alatti ingatlant az 

Önkormányzat nem fogadja el, a bérleti díjba nem számolja be. 



Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A bérleti szerződés aláírásra került. 

 

57/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Beszámoló a munkavédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, elfogadja a Zsikor Bt. munkavédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. 

évi beszámolót a melléklet szerint és megköszöni a vállalkozó munkáját. 

A beszámoló elfogadásáról a Zsikor Bt-t értesíti. 

Határidő: 2021. június 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról a vállalkozás értesült. 

 

58/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Beszámoló a tűzvédelmi feladatok 2020. évi ellátásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, elfogadja az Agroszint Bt. tűzvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. 

évi beszámolót a melléklet szerint és megköszöni a vállalkozó munkáját. 

A beszámoló elfogadásáról az Agroszint Bt-t értesíti. 

Határidő: 2021. június 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról a vállalkozás értesült. 

 

59/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, elfogadja a Zsikor Bt. Jánoshalma Hunyadi Népe újságról szóló 2020. 

évi beszámolójátt a melléklet szerint és megköszöni a vállalkozó munkáját. 

A beszámoló elfogadásáról a Zsikor Bt-t értesíti. 

Határidő: 2021. május 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A beszámoló elfogadásáról a Zsikor Bt. értesítése megtörtént. 

 



60/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Beszámoló a Tűzoltóság 2020. évi munkájáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, elfogadja a Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 

pénzügyi kimutatását, 2020. évi beszámolóját a melléklet szerint és megköszöni az 

Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság munkáját. 

A beszámoló elfogadásáról a Parancsnokot értesíti. 

Határidő: 2021. június 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A beszámoló elfogadásáról az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság értesítése megtörtént. 

 

 

61/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Pelikán Kft. 2020. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere elfogadja a Pelikán Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft. 

2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 44 596 ezer Ft mérlegfőösszeggel és -2 257 ezer Ft 

(veszteség) adózott eredménnyel. 

A beszámoló elfogadásával egyidejűleg a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység 

megfelelőségét megállapító felmentvényt ad a társaság vezető tisztségviselőjének. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A beszámoló elfogadásáról a Pelikán Kft. értesítése megtörtént. 

 

62/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Városgazda Kft. 2020. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere elfogadja a Városgazda Vízgazdálkodási, Kommunális Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolóját 97 401 ezer Ft mérlegfőösszeggel 

és 5 058 ezer Ft (nyereség) adózott eredménnyel. 

 

A tulajdonos jelen határozattal döntött az adózott eredmény teljes összegének 

eredménytartalékba helyezéséről. 

 

A beszámoló elfogadásával egyidejűleg a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység 

megfelelőségét megállapító felmentvényt ad a társaság vezető tisztségviselőjének. 

 

Határidő: 2021. május 31. 



Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A beszámoló elfogadásáról a Városgazda Kft. értesítése megtörtént. 

 

63/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2020. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere elfogadja a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. 2020. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját 23 592 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 956 ezer Ft (nyereség) adózott eredménnyel. 

A tulajdonos jelen határozattal döntött az adózott eredmény teljes összegének 

eredménytartalékba helyezéséről. 

A beszámoló elfogadásával egyidejűleg a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység 

megfelelőségét megállapító felmentvényt ad a társaság vezető tisztségviselőjének. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A beszámoló elfogadásáról a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. értesítése megtörtént. 

 

 

64/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Beszámoló a 2020. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek munkáját és 

elfogadja a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évi beszámolót a melléklet 

szerint. 

A beszámoló elfogadásáról az érintett szakembereket értesíti. 

 

Határidő: 2021. május 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A beszámoló elfogadásáról az érintettek értesítése megtörtént, a jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően május 31. napjáig megküldésre került a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

 

 

65/2021.(V.2ű7.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Beszámoló a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány 2020. évi munkájáról  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere, elfogadja a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány 2020. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját 3.504 E Ft mérlegfőösszeggel és -110 E Ft tárgyévi 

eredménnyel a melléklet szerint és megköszöni a vállalkozó munkáját. 



 

A beszámoló elfogadásáról a kuratóriumi elnököt értesíti. 

 

Határidő: 2021. május 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A beszámoló elfogadásáról a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány értesítése megtörtént. 

 

66/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Petőfi u. 32/b sz. alatti lakásbérlés meghosszabbításáról  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a hatályos önkormányzati rendeletek figyelembevételével, a Jánoshalma 

Petőfi u. 32/b sz. alatti lakás lakásbérletére Tatai Jenő Jánoshalma Petőfi u. 32/b. sz. alatti 

lakossal kötött lakásbérleti szerződést 2021. december 31-ig meghosszabbítja. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A szerződéshosszabbítás aláírásra került. 

 

67/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Dózsa Gy. u. 81. II. emelet 12. alatti lakásbérlés meghosszabbításáról  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a hatályos önkormányzati rendeletek figyelembevételével, a Jánoshalma 

Dózsa Gy. u. 81. II. emelet 12. sz. alatti lakás lakásbérletére Zsiák Zsolt Jánoshalma Dózsa Gy. 

u. 81. II/12. sz. alatti lakossal kötött lakásbérleti szerződést 2022. június 30-ig meghosszabbítja. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A szerződéshosszabbítás aláírásra került. 

 

68/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Ipari területen fiatal vállalkozók kedvezményes ingatlanvásárlására pályázat kiírásáról 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere az előterjesztésben szereplő pályázati kiírás szerint pályázatot hirdet fiatal 

vállalkozók részére az ipari területen kedvezményes ingatlanvásárlásra. 

 



A pályázatot a honlapon és a helyi újságban szükséges megjelenteti. 

 

Határidő: 2021. június 15. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

A pályázati kiírás a honlapon megjelent, a Hunyadi Népe újságban a júliusi hónapban fog 

megjelenni. 

 

69/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma szociális szolgáltatásszervezési koncepciójáról  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere elfogadja a melléklet szerint Jánoshalma Városi Önkormányzat szociális 

szolgáltatásszervezési koncepcióját. 

Határidő: 2021. május 30. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról az érintettek értesítése megtörtént. 

 

 

70/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megbízásáról  

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületnek hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány Kuratóriumi Tagjainak az 

alábbi személyeket választja meg, 2021.06.23. napjától 2026.06.23. napjáig: 

 

Kiss György, 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 112. 

Kisné Tóth Renáta, 6445 Borota, Jókai Mór u. 24. 

Szvétek Lajos, 6440 Jánoshalma, Deák F. u. 4. 

Blázsik Sándor, 6440 Jánoshalma, Jókai Mór u. 11. 

 

A polgármester saját hatáskörben gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Határidő: 2021. június 23. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány értesült, a Cégbíróságnál a 

változás bejegyeztetése megtörtént. 

 



71/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának megbízásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületnek hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának az 

alábbi személyeket választja meg, 2021.06.23. napjától 2026.06.23. napjáig: 

 

Lukács Béla elnök 

(Szeged, 1959. 09. 22. an: Gangli Éva), Jánoshalma, Deák F. u. 24. 

 

Kovács István      

(Bácsalmás, 1965. 05. 21. an: Kisa Etelka), Jánoshalma, Kisfaludy u. 58.  

 

Vén Ferenc, (Jánoshalma, 1961.04.28. an: Varga Viktória), Jánoshalma, Remete u. 24. 

 

A polgármester saját hatáskörben gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Határidő: 2021. június 23. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány értesült, a Cégbíróságnál a 

változás bejegyeztetése megtörtént. 

 

 

72/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának elfogadásáról 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületnek hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere elfogadja a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a mellékletben foglaltak szerint. 

 

A polgármester saját hatáskörben gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről. 

 

Határidő: 2021. június 23. 

Felelős: Czeller Zoltán polgármester 

 

A határozatról a Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány értesült, a Cégbíróságnál a 

változás bejegyeztetése megtörtént. 

 

 



73/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. 

ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában szerződés 

megkötése és fedezet biztosítása 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló 

városrészek Jánoshalmán I. ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés 

feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárásban, bruttó 2.499.995 Ft ajánlati árral 

a Bajapress Kft –t (6500 Baja, Kálvária utca 84.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. A szerződés 

fedezetét bruttó 2.499.995 Ft összegben a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú 

projekt forrása biztosítja.  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. 

 

Folyamatban. 

 

74/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. 

ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában szerződés 

megkötése és fedezet biztosítása 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló 

városrészek Jánoshalmán I. ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó energetikai 

tanúsítvány készítése feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárásban, bruttó 

144.000 Ft ajánlati árral a Molnárné Faddi Rita egyéni vállalkozót (6440 Jánoshalma, Majoros 

Aladár utca2.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. A szerződés fedezetét bruttó 144.000 Ft 

összegben a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú projekt forrása biztosítja.  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. 

 

Folyamatban. 

 

75/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. 

ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában szerződés 

megkötése és fedezet biztosítása 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló 



városrészek Jánoshalmán I. ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment 

szolgáltatás keretében projekt-asszisztensi feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési 

eljárásban, bruttó 1.250.000 Ft ajánlati árral a Városgazda Kft-t (6440 Jánoshalma, Molnár 

János utca 3.) hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek. A szerződés fedezetét bruttó 1.250.000 Ft 

összegben a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú projekt forrása biztosítja.  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. 

 

Folyamatban. 

 

76/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. 

ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában szerződés 

megkötése és fedezet biztosítása 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló 

városrészek Jánoshalmán I. ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság 

biztosítása feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárásban, bruttó 360.000 Ft 

ajánlati árral a Városgazda Kft-t (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3.) hirdeti ki nyertes 

ajánlattevőnek. A szerződés fedezetét bruttó 360.000 Ft összegben a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-

00008 azonosító számú projekt forrása biztosítja.  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat szerződést köt a nyertes ajánlattevővel. 

 

Folyamatban. 

 

77/2021.(V.27.) Pm. sz. h a t á r o z a t  

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló városrészek Jánoshalmán I. 

ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában szerződés 

megkötése és fedezet biztosítása 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

Város Polgármestere a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosító számú, „Megújuló 

városrészek Jánoshalmán I. ütem” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó beruházás lebonyolító 

feladatok ellátása tárgyában saját teljesítés keretében többletfeladat ellátási megállapodást köt 

Kasziba Sándorral (6440 Jánoshalma, Kápolna utca 2/A). A szerződés fedezetét 4.460.000 Ft 

bruttó bér és hozzá kapcsolódó járulék 758.200 Ft összegben a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 

azonosító számú projekt forrása biztosítja.  

 



Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal megállapodást köt 

Kasziba Sándorral. 

 

A szerződés megkötése megtörtént. 

 

Jánoshalma, 2021. június 17. 

 Czeller Zoltán sk. 

 polgármester 

 


